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IV. Vass József politikai szerepe 

 

1. Bethlenhez fűződő viszonya 

 

A miniszterelnök munkatársainak kiválasztásakor elsődlegesen két szempont alapján 

döntött: szakértelem, tehetség, valamint személyes hűség. Vass mindkét aspektusból megfe-

lelt a pozícióra. Szakértelme, tanulmányai ugyan elsősorban népjóléti minisztersége szem-

pontjából voltak meghatározóak,66 de általános műveltségét, politikai tudását és tehetségét is 

elismerték még ellenzékiek is. Igy nem csak a legitimista Gratz Gusztáv hangsúlyozta Vass 

„rendkívüli intelligenciáját”, hanem a liberális demokrata Vázsonyi Vilmos özvegye is „na-

gyon világos koponyáját” említette emlékirataiban.67 Magyarországi látogatása során Albert 

Thomas, a genfi Nemzetközi Munkaügyi Hivatal igazgatója is azt írta róla feljegyzéseiben, 

hogy „igen intelligens embernek tűnik, fejlett politikai érzékkel.”68 

 Lojalitása pedig először különösen IV. Károly visszatérési kísérletei során mutatko-

zott meg. Az első királypuccs alkalmával a királlyal Szombathelyen találkozó Vass ugyanis 

azonnal jelentette a fejleményeket Teleki Pál miniszterelnöknek, akinek társaságában rögtön 

Budapestre indult a kormányzóhoz. A második visszatérési kísérlet során pedig szintén 

Horthy és Bethlen mellé állt, vállalva a saját pártja „intranzigens” legitimistáival való szakí-

tást.69 Jellemző, hogy Kozma Miklós elégedetten jegyezte fel naplójába, hogy Vass és a többi 

kormánytag „egyaránt hű emberei voltak a kormányzónak. Ezekkel az emberekkel a kor-

mányzó ellen nem lehetett politikát csinálni.”70  

Bethlen iránti személyes hűségéről pedig többek között 1925 elején tett tanúbizony-

ságot, amikor, bár a titkos választójog híve volt,71 a választójogi törvényt is tárgyaló, Bethlen 

távollétében általa vezetett minisztertanácson a kormányfő határozottan elutasító álláspont-

ját ismerve és abba beletörődve kijelentette, hogy „amennyiben meg lehetne a választójogo-

sultságot szűkíteni, úgy szívesen bele menne abba, hogy az egész vonalon a titkosság vezet-

tessék be. De miután a választójogosultságot megszűkíteni már nem lehet, ezért van az egész 

vonalon való titkos választójog bevezetése ellen”.72  

                                                             
66 Ezt mutatja például, hogy halála után „mintegy 1500 kötetnyi szociológiai, szociálpolitikai stb. szakműből 
álló könyvtára” is hagyatéka részét képezte. BFL, VII.5.c. 3635/1932. 1. csomó, Dréhr Imre elleni fegyelmi 
ítélet másolata. 37. 
67 Gratz, 2001: 335; Vázsonyi, 2015: 155. 
68 Thomas, 2014: 153.  
69 Ormos, 1990: 55, 113–114; Romsics, 1999: 197; Nemes, 1956: 236. 
70 MNL OL, K 429, 1. csomó, Adatgyűjtemény 1921–1922. 132. 
71 Magyarország, 1925. január 27., 1–2. Ellenzéki kombinációk Vass miniszterelnökségéről és Bethlen 
külügyminiszterségéről. 
72 Nemes, 1956: 258–260. 
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Ennél is fontosabbnak bizonyult Vass ezen tulajdonsága a „frankügy” idején. Mind 

a nemzetgyűlési bizottságban, mind a bíróságon kiállt Bethlen mellett, miszerint a kormányfő 

nem tudott a készülő akcióról. A bizottságban úgy nyilatkozott, hogy „igen nagy 

aggodalommal volt tele a miniszterelnök úr, amikor velem beszélt” az ügyről, a bíróságon 

tett vallomásában pedig ehhez hasonlóan úgy fogalmazott, Bethlen „a legnagyobb 

megdöbbenéssel és rémülettel” beszélt vele, mert „féltette az ország érdekeit, ha egy ilyen 

európainak ígérkező botrány közepébe kerül bele a magyar nemzet”.73 

 Ezek a tulajdonságok lehetővé tehették a Bethlennel való bizalmas kapcsolatot, 

azonban nem indokolják egyértelműen, miért éppen Vasst választotta a kormányfő helyet-

tesének, hiszen ezekkel a tulajdonságokkal minden bizonnyal többé-kevésbé más miniszterei 

is rendelkeztek. Ami Vass Józsefet egyértelműen kiemelte minisztertársai közül, az éppen 

több alkalommal is megnyilvánuló önállósága, öntudatossága és a kormány munkájával kap-

csolatos kritikát sem nélkülöző magatartása volt. Már korai nemzetgyűlési felszólalásaiban is 

büszkén beszélt arról, hogy „én kivételesen független ember vagyok Isten kegyelméből. Én 

nem függök sem püspöktől, sem gróftól és arisztokráciától […]”, és később is határozottan 

kijelentette, hogy neki a politikában „nincs vezére”.74 Legközelebbi ismerősei, személyes ba-

rátai is ezt tartották legjellemzőbb tulajdonságának: a Dréhr-per során Krausz Simon bankár 

úgy jellemezte, hogy Vass „nagyon kemény is tudott lenni […] Ha ő valamit elhatározott, és 

el akart határozni, akkor abban nem lehetett őt megdönteni”.75 

Hasonlóan fogalmazott Ripka Ferenc főpolgármester, aki szerint „álláspontjától nem 

igen lehetett őt eltéríteni, csak akkor, ha valakinek igazán alapos indokai voltak”.76 A legfon-

                                                             
73 MNL OL, K 26, 1388. csomó, I) tétel. A frankhamisítás politikai vonatkozásait vizsgáló parlamenti 
vizsgálóbizottság jegyzőkönyve, 1926. február 3., 10. MNL OL, K 428, c) Frankper, 1926. május 17., 328. A 
szakirodalom ugyanakkor valószínűsíti, hogy Bethlen már korábban rendelkezett bizonyos információkkal az 
akcióval kapcsolatban. A frankügyre, a kormányfő szerepének és felelősségének kérdésére lásd: Romsics, 1999: 
245–249; Ormos, 2000: 133–136; Ablonczy, 2008: 29–56. 
74 NN, 1920: VI. 115. ülés (1920. október 15.), 81. Uo. XV. 287. ülés (1922. január 13.), 40. Dréhr ennek okát 
is tudni vélte: szerinte „az egyszerű származás és igen mostoha viszonyok között eltöltött ifjúsága után a magát 
az államélet legmagasabb pozíciójába felküzdött „self-made man” határozott egyénisége mindinkább oda 
fejlődött, hogy autokratikus felfogással kizárólag csak rendelkezni és parancsolni tudott”. Személyi titkára is 
említette egyik tulajdonságaként „önérzetét”, „ahogy ő mondotta, ez egy plebejus gőg volt”. BFL, VII.5.c. 
3635/1932. 2. doboz, Dréhr Imre vallomása, 1933. április-június. 1180–1181; Uo. 10. doboz, Fery Tibor 
tanúvallomása. A táblabírósági tárgyalás jegyzőkönyve, 1935. szeptember 1., 9. Nyisztor is azt írja, hogy Vass 
„büszke volt rá, hogy egy földhöz ragadt szegény csizmadiának a gyermeke, hogy a maga erejéből lett azzá, ami 
volt”. Nyisztor, 1974: 143. A brit követ is úgy jellemezte, hogy „büszke szerény származására.” MNL OL, X 
5049, 25575. sz. mikrofilm. Leading personalities in Hungary. 6B. 
75 BFL, VII.5.c. 3635/1932. 6. doboz, Krausz Simon tanúvallomása. Főtárgyalási jegyzőkönyv, 1. nap (1934. 
június 8.), 161. Krausz életrajzát ismerteti: Kövér, 1987: 56–62. 
76 Uo., Ripka Ferenc tanúvallomása. Főtárgyalási jegyzőkönyv, 3. nap (1934. június 11.), 166. Ripka életrajzát 
lásd: Varsányi, 2008: 67–73. 
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tosabb azonban az a jellemzés, amit Bethlen adott Vassról: szerinte helyettese „olyan ener-

gikus ember volt, hogy meghallgatta ugyan az ellenvéleményt, de azért önállóan, a saját feje 

szerint döntött”.77 

 Ez a kritikus magatartás különösen 1922-ben, a választójogi rendelet vitája során 

hozott kézzelfogható eredményt. Vass – egyik minisztertársával, a szintén keresztény párti 

Bernolák Nándorral együtt – határozottan állást foglalt az eredeti tervezet női választójogot 

érintő szigorú cenzusával szemben, és a miniszterelnök részben engedett is követeléseik-

nek.78 1928-ban pedig Vass volt az egyetlen miniszter, aki kritikusan nyilatkozott a tervezett 

gazdasági minisztérium ötletéről az ezt először tárgyaló minisztertanácson,79 s úgy tűnik, 

Bethlen éppen ezért bízhatta meg őt az új minisztérium létrehozásának részletes kidolgozá-

sával. Mindez megerősíteni látszik Fenyő Miksa vélekedését, aki szerint „az igazi tehetséget 

nagyon respektáló”, és „az ilyenek részéről a bírálatot is tűrő” Bethlen éppen emiatt biztosí-

tott Vassnak „külön pozíciót” kabinetjében.80 

 Több, közvetlenül Vass halála után megjelent emlékezés azt mutatja, hogy a lojalitás 

és az önállóság jól megfért egymás mellett a miniszterelnök-helyettes politikai magatartásá-

ban, gondolkodásában, sőt, személyiségének egyik fő jellemvonása ez a kettősség volt. Gratz 

Gusztáv például úgy emlékezett, hogy amikor az első királypuccs idején ő elvi okokból (le-

gitimistaként) lemondott, Vass sajátos érveléssel állt elő a kormányban maradás mellett. Azt 

mondta, hogy „az ország szolgálatában megmaradni a legfőbb erkölcsi kötelesség és hogy az 

egyéni önzés” abban is megnyilvánulhat, „ha valaki az elvhűség túlzásba vitt értelmezésével 

akar kielégíteni olyan szempontokat, amelyek, ha azokat közelebbről megvizsgáljuk, talán 

csak valami erkölcsi hiúságnak […] folyományaként állnak elő”.81 Hasonló emlékekkel ren-

delkezett a kormányból elvi ellentétek miatt 1924-ben távozó Nagy Emil. Lemondása beje-

lentésekor Vass a következő szavakkal próbálta döntése megmásítására bírni: „ma olyanok 

a viszonyok, hogyha szolgálni akarsz az országnak, ezt csak úgy teheted meg, hogyha a ha-

talom mellett maradsz. […] Sokban igazad van, én is több dologban úgy vélekedem, mint 

Te, de pajtás, ma olyanok a viszonyok, hogy meg kell alkudni… meg kell alkudni még Beth-

len hibáival is […]”.82  

                                                             
77 Uo. Bethlen István tanúvallomása, Főtárgyalási jegyzőkönyv, 5. nap (1934. június 13.), 6.  
78 Nemes, 1956: 258–260. 
79 Karsai, 1976: 256.  
80 Fenyő, 1937: 21; Fenyő, 1962: 261. Bár Vasst nem említi, Bethlen ezen a tulajdonságára utal emlékirataiban 
Zsitvay Tibor is: Zsitvay, 1999: 143. 
81 Gratz, 1930: 203. 
82 Pesti Hírlap, 1930. szeptember 18., 1. Nagy Emil: A fenyvesek között. 
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Az ekkor a kormány jobboldali, legitimista ellenzékéhez tartozó újságíró, Pethő Sán-

dor pedig egy 1930 tavaszi beszélgetésükre emlékezett vissza. A miniszter akkor többek kö-

zött ezeket mondta: „Hidd el, hogy az opportunizmusban néha termékeny erkölcs is van 

[…] Én nem tartozom azok közé az emberek közé, akik egy tiszteletreméltó eszmei állhata-

tosság palástjában ott ácsorognak az ellenzék várócsarnokában és sohase tudnak felkapasz-

kodni egy vonatra, hogy haladjanak”. Majd sokat sejtetően hozzátette: „Nincs az a teremtett 

lélek Magyarországon, aki ne tudná, hogy én nem vagyok szőröstől-bőröstől a mostani rend-

szer embere. Én híven és azt hiszem, hasznosan szolgálom vezéremet, Bethlen Istvánt […] 

Azután, persze, akarok mást is. […] De mindennek megvan a maga ideje. Ne kísértsetek 

most. Majd eljön az én órám s akkor látni fogjátok, hol a helyem…”.83 Hasonlóan nyilatko-

zott halála előtt néhány hónappal egy liberális újságírónak is, nem titkolva el ugyanakkor 

elbizonytalanodását sem. Bár tiltakozott a felvetés ellen, hogy ellenzékbe kellene vonulnia, 

mert mint mondta, nem akarja „cserbenhagyni” Bethlent, akihez „tíz év benső munkája, 

barátsága, hűsége” fűzi, de kifejezte elégedetlenségét a gazdasági és szociális helyzet romlása 

miatt, és burkoltan bírálta a kormány tevékenységét is. Kijelentette azt is, hogy „tűrhetetlen-

nek” érzi a lojalitása és elégedetlensége közötti feszültség miatt érzett „lelkiismereti depresz-

sziót”.84 Úgy tűnik tehát, helytállóak azok a megállapítások, melyek szerint a miniszterelnök-

helyettes Bethlen megbízható, hűséges bizalmasa volt – de azok sem tévedtek, akik a minisz-

terségnél komolyabb ambíciókat sejtettek Vass Józsefben. 

 A lojalitás és önállóság mellett Vass egy másik tulajdonsága, nagy munkabírása lehe-

tett meghatározó Bethlen döntésében. Ez a jellemvonása ugyanis kortársai szerint szintén 

kiemelte a politikai élet szereplői közül. Östör József, a kor egyik kormánypárti képviselője 

„óriási munkaerőként” jellemezte Vasst.85 Hasonló benyomást szereztek róla külföldi meg-

figyelők is Már 1920-ban rendkívüli munkakedvét emelte ki a pápai nuncius, de „fáradhatat-

lan” munkaerejét hangsúlyozta később a brit követ is.86 Gratz Gusztáv egyenesen úgy fogal-

mazott, hogy a „politikai alkotás számára életszükséglet volt, mint a levegő”, és „fizikailag 

szenvedett” ha a problémák súlyosbodtak, „fizikailag is megkönnyebbülést érzett, ha egy 

lépést tudott tenni a megoldásuk felé”.87 Ezt megerősíti Dréhr Imre is, aki vallomásában úgy 

emlékezett, hogy Vass 1929-ben, a gazdasági problémák jelentkezése idején „már-már két-

                                                             
83 Magyarság, 1930. szeptember 14., 1–2. Pethő Sándor: Beszélgetés egy halottal. 
84 Újság, 1930. szeptember 10., 5. Borbély Andor: „Ki tudja, mikor mondhatod majd el egyszer?!” 
85 Östör, 2010: 66. 
86 Hamerli, 2017: 87; MNL OL, X 5049, 25579. sz. mikrofilm. Annual Report 1930. 118. 
87 Gratz, 1930: 201. 
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ségbe esett” és „fel is ajánlotta lemondását a miniszterelnöknek a gazdasági és pénzügyi hely-

zet okozta tehetetlenségért”.88 Munkabírását jól mutatja, hogy a kormányfő helyettesítése 

mellett főleg az évtized második felében rendszeresen helyettesítette több minisztertársát 

is.89 Bethlen számára is ebben az időszakban vált rendkívül fontossá és előnyössé Vass ezen 

tulajdonsága, mert egyre inkább – még híveinek is – feltűnt a kormányfő fáradékonysága, 

amit maga sem titkolt.90 Vass helyettessége így nemcsak politikai, de adminisztratív jellegénél 

fogva is nagy segítség volt Bethlen számára. 

 

2. Az ellenzékkel szembeni magatartása 

 

A miniszterelnökhöz fűződő kapcsolata mellett Vassnak a parlamenti politikai 

életében játszott szerepe is meghatározó szempont lehetett Bethlen számára. Helyettese 

ugyanis kritikus helyzetekben határozottan szembe tudott szállni az ellenzékkel, ezzel is 

bizonyítva lojalitását. Erre jellemző példa 1923 szeptembere, amikor a fajvédők elhúzódó 

támadásaitól és obstrukciótól tartva Vass a külföldön tartózkodó kormányfő helyetteseként 

– a sajtó szerint általános meglepetést okozva – benyújtotta a nemzetgyűlésnek a Ház 

elnapolásáról szóló kormányzói kéziratot.91 Kozma Miklós ezzel kapcsolatban leírja 

naplójában, hogy Vassnak „már régebben rendelkezésére állott az elnapoló kormányzói 

kézirat, s a miniszterelnök felhatalmazta, hogy azt bármikor felhasználja, ha szükségesnek 

tartja. Vass elérkezettnek látta az időt az elnapolásra” a szélsőjobb támadásai és a vita 

elhúzódásának veszélye miatt.92  

Néhány hónappal később, 1924 januárjában pedig heves szócsatára került sor 

                                                             
88 BFL, VII.5.c. 3635/1932. 2. doboz, Dréhr Imre vallomása, 1933. április-június. 96. Egy 1929 nyarán tartott 
minisztertanácson, amelyen ő elnökölt, valóban szóba hozta a lemondását. Egy mezőgazdasági vállalat (a 
Futura) állami támogatásának ügyében ugyanis kijelentette, hogy csak bizonyos feltételekkel hajlandó 
hozzájárulni a segély folyósításához, „és a kérdésnek másképp való megoldása esetére a politikai 
konzekvenciákat is levonná”. Ennek hatására a minisztertanács a kérdést levett a napirendről, Vass javaslatának 
megfelelően a döntéssel megvárva a miniszterelnököt. MNL OL, K 27, Az 1929. június 15-i minisztertanács 
jegyzőkönyve. 17. napirendi pont. Hasonlóan nyilatkozott egy alkalommal a Felsőházban is. Éppen kevesebb, 
mint két héttel az említett minisztertanácsot követően ugyanis azt válaszolta egy, őt szociálpolitikai téren 
takarékoskodásra, a költségvetési keretek szigorú betartására felszólító beszédre, hogy „igenis bűnözni fogok, 
én igenis túl fogom lépni a kereteket […] a pénzügyminiszter úr előtt fogok rimánkodni, imádkozni, 
könyörögni, letérdepelni, ha kell, és lemondani, ha kell, de a pénzt […] meg kell kapnom”. FN, 1927: IV. 67. 
ülés (1929. június 27.), 312. 
89 Helyettesítette többek között a külügyminisztert és a honvédelmi minisztert is. Lásd pl. MNL OL, K 26, 
5070/1925. sz. irat, 1. Kormányzói magas elhatározás, 1925. augusztus 31. Uo. 6471/1926. sz. irat, 1. Vass 
felterjesztése Horthynak, 1926. augusztus 3. 
90 Az Est 1924. november 16., 3. Politikamentes beszélgetés a miniszterelnökkel. Szinai–Szűcs, 1962: 62; Romsics, 
1999: 316–317; 320–321; Ormos, 2000: I. 172. 
91 NN, 1922: XVI 187. ülés (1923. szeptember 12.), 596. Pesti Napló, 1923. szeptember 13., 2. Kormányzói 
kézirattal elnapolták a nemzetgyűlést. 
92 MNL OL, K 429, 13. csomó. 4. dosszié. Helyzetjelentések 1923–1926. 10. 
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Eckhardt Tiborral. A fajvédő képviselő felszólalására reagálva Vass kijelentette, hogy „nem 

tűri” a képviselő által alkalmazott „hangot”, és hozzátette, hogy „a parlamentarizmus 

történetében bármely országban hallatlan, hogy ilyen módon, ilyen stílusban […] lehessen 

keresztülgázolni egy kormányon”.93 Hasonlóan kemény támadásokat tudott indítani a 

baloldali ellenzékkel szemben is. A frankbotrány idején a liberális és szociáldemokrata 

ellenzéknek a kormányt a szabadságjogok sárba tiprásával támadó „pártdeklarációjára” 

reagálva fogalmazott többek között úgy, hogy „ezt a kritikát, amely minket megfosztani 

kivan a politikai és az etikai alaptól, nem tűri el a nemzetgyűlés”.94 Négy évvel később, 1930 

nyarán pedig – minden bizonnyal szintén a miniszterelnök akaratának megfelelően – a gyors 

letárgyalás érdekében utasította el az ellenzék azon követelését, hogy a „bolettáról” szóló 

javaslatot a társadalompolitikai bizottság is tárgyalja, valamint élesen visszautasította a vádat, 

miszerint a terv „osztályérdekeket” képvisel.95  

 Azonban, ahogy Bethlennel kapcsolatban is éppen Vass  kritika  képessége volt a 

meghatározó, az ellenzékkel szembeni magatartásában sem a kormány határozott védelme 

volt elsődleges fontosságú, amelyre valószínűleg a kabinet más tagjai is alkalmasak lettek 

volna, hanem éppen ellenkezőleg, Vass ellenzéken belüli bizonyos fokú tekintélye, 

elismertsége. Ezt feltehetően első nemzetgyűlési felszólalásaival érte el. A munkáskérdéssel 

foglalkozó, szociálpolitikai intézkedéseket sürgető beszédét a Népszava azzal a megjegyzéssel 

közölte, hogy abban „akadtak figyelemre méltó és gondolkodásra késztető részletek”, és „ez 

volt az első beszéd a nemzetgyűlésen, amely igyekszik objektíven megvizsgálni a 

munkásmozgalom hajtóerőit”.96 Egyik közélelmezési miniszterként tartott felszólalását 

pedig, amelyben az antiszemita hangokra reagálva kijelentette, hogy „nem csinál felekezeti 

politikát”, a liberális Az Újság úgy jellemezte: az „nem a taktikus és részrehajló pártpolitikus” 

beszéde volt, hanem „az egyenes, becsületes és igazságszerető emberé”, ami a lap újságíróit 

állításuk szerint nem lepte meg, mert „régóta ösmertük és nagyrabecsültük Vass József 

igazán államférfiúi és nemes emberi kvalitásait”.97 A miniszterelnök-helyettes pedig később 

is igyekezett ezt a viszonylagos népszerűségét megőrizni: 1923 decemberében békülékeny 

hangon szólt például a szociáldemokratákról, akikről kijelentette, hogy „legteljesebb 

mértékben honorálni kívánnám és honorálni is kívánom, […] a szociáldemokrata párt eme 

                                                             
93 NN, 1922: XIX. 227. ülés (1924. január 23.), 386. Az esetről a brit követ is megemlékezett éves jelentésében: 
MNL OL, X 5049, 25734. sz. mikrofilm. Annual Report 1923. 18. 
94 NN, 1922: XLIV. 567. ülés (1926. június 4.), 419–420. 
95 KN, 1927: XXIX. 411. ülés (1930. június 20.), 389–390. 
96 NN, 1920: I. 18. ülés (1920. március 26.), 239–243; Népszava, 1920. március 27., 1–2. Osztályöntudat és 
osztályharc. 
97 NN, 1920: VI. 115. ülés (1920. október 15.), 80; Az Újság, 1920. október 16., 1. Vass József nem politizál és nem 
csinál felekezeti politikát. 
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küzdelmének minden olyan pontját, amelyről magam is meg vagyok győződve, hogy valóban 

széles tömegeknek […] szociális javát iparkodnak előmozdítani”.98  

 Ennek a békülékeny retorikának különösen fontos szerepe volt az 1925 nyári 

belpolitikai viharok enyhítésében, amikor Beniczky Ödönnek a Somogyi – Bacsó gyilkosság 

ügyében tett vallomása rendkívül feszültté tette a politikai helyzetet. Vass igyekezett 

megnyugtatni a szociáldemokratákat, hogy a tetteseket bíróság elé fogják állítani, és 

kijelentette, „az én papi palástommal, nem volnék arra kapható, hogy egy ilyen aljas 

gyilkosság tetteseit, ha azok megvannak, fedezzem és hogyha én eltávozom ebből a ministeri 

székből, vérfoltok ütközzenek ki az én papi taláromból”.99 Bár a hangulat továbbra sem 

nyugodott le teljesen, és az ügy végére csak Bethlen későbbi felszólalása tett pontot,100 Vass 

ebben az ügyben tanúsított magatartása megerősítette azt az ellenzéki körökben róla 

kialakított képet, miszerint „konciliáns” a kormány ellenfeleivel szemben, és ez a 

tulajdonsága hozzájárulhatott a politikai élet viszonylagos megnyugvásához.101  

 Erre a képességére, legalábbis retorikája szintjén, a gazdasági nehézségek 

beköszöntével, 1929-1930-ban lett ismét nagy szüksége a kormánynak. Különösen két 

képviselőházi felszólalása jellemző ebből a szempontból. Mind 1929 decemberében, mind 

1930 áprilisában azt hangoztatta, hogy a szociálpolitikai problémákat nem engedi rendészeti 

kérdésekké tenni. Ugyanis – fogalmazott például 1929 végén – „a szenvedő embernek 

helyzete sokkal szentebb valami, hogysem bármilyen […] tényezőnek az lehetne a törekvése, 

hogy ezeket a tüneteket és ezeket a szenvedéseket olyan módon próbálja kavarni, […] hogy 

azután már degenerálódjék az előbb említett matériává”, vagyis rendészeti problémává.102 

Hangvételének hatását jól illusztrálja, hogy másik hasonló tartalmú beszédével kapcsolatban, 

amelyet a belügyminiszter ellenzéki padsorokban nagy felzúdulást okozó felszólalása 

követett, a brit követ azt jelentette, hogy Vass szónoklatának „nyugtató hatása” rögtön 

megszűnt minisztertársa első szavainál.103  

Azt, hogy még a gazdasági válság is alig tudta megtépázni Vass Józsefnek a 

különböző ellenzéki pártok, politikusok körében mutatkozó elismertségét, jól mutatja ezen 

kívül két eset: amikor említett 1929. decemberi beszédében Vass kijelentette, hogy ha 

                                                             
98 NN, 1922: XVIII. 218. ülés (1923. december 21.), 315. 
99 NN, 1922: XXXII. 420. ülés (1925. június 3.), 350; Gergely E.–Schönwald, 1978: 114–115. 
100 Gergely E.–Schönwald, 1978: 124–125. 
101 Az Est, 1925. június 14., 1. Bethlen miniszterelnök a jövő hét elején érkezik haza Genfből.  Hasonlóan jellemezte 
korábban „lényében rejlő diplomatizáló képességét” elismerve a szociáldemokraták (Uo. 1925. február 14., 4. 
A költségvetés egységespárti művitája a jövő héten véget ér.), később pedig „sima és alkalmazkodni tudó egyéniségét” 
említve a fajvédők lapja is. (Szózat, 1925. október 14., 12. Bethlen Vass Józsefnek engedi át a belpolitika irányítását.) 
102 KN, 1927: XXIV. 337. ülés (1927. december 10.), 73. 
103 MNL OL, X 5049 25575. sz. mikrofilm. C2916/1365/22. Unemployment in Hungary. 
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széleskörű bizalmatlanságot érzékel személye iránt, lemond, a jobboldali ellenzéki Friedrich 

István közbeszólt: „Azért mondja, mert tudja, hogy nem akad senki, aki ezt kívánná! […] 

Más mondja ezt, ne a miniszter úr!”104 1930 nyarán pedig Várnai Dániel szociáldemokrata 

képviselő némi gúnnyal úgy jellemezte Vass egyik felszólalását, hogy a miniszter azt 

bizonyosan „cum iure successionis”, vagyis az „utódlás jogán” mondta. Miután Vass számon 

kérte rajta, hogy azzal akarja-e „gyanúsítani”, hogy Bethlen „helyére pályázik”, Várnai így 

válaszolt: „Azt a reményemet akartam kifejezni, hogy valószínűleg utóda lesz. Ez csak 

remény!”105  

 Ez a jónak mondható viszony ráadásul nem csak az üléstermen belül érvényesült. 

Vass egyfajta kapcsolattartó szerepet is játszott a kormány és a (főleg szociáldemokrata) 

ellenzék között, ami Dréhr Imre szerin különösen a népjóléti minisztérium egyik 

államtitkárának, Pap Gézának volt köszönhető, aki jó kapcsolatokkal rendelkezett a baloldali 

pártokkal.106 Jellemző lehet a kapcsolatra egy 1926 augusztusában lezajlott megbeszélés, 

amelyet követően Györki Imre szociáldemokrata képviselő úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy 

„eredetileg öt percre terveztük az audienciát és tekintettel arra, hogy a népjóléti miniszter 

igen barátságos hangulatban fogadott bennünket, az öt percből majdnem egy óra lett. […] a 

barátságos hangulat odáig fejlődött, hogy a helyettes miniszterelnök közölte velünk, hogy a 

nyár folyamán igyekezni fog elkészíteni” különböző szociálpolitikai törvényjavaslatokat.107 

Vass összekötő kapocs szerepét az is mutatja, hogy a szociáldemokratákkal 

élesebben szembenálló szereplők előtt is igyekezett viszonylag kedvező színben feltüntetni 

az MSZDP-t. Ezt jól illusztrálja egy 1924 decemberében, Prohászkának írt levele, amely azt 

is megmutatja, mi volt az oka Vass közeledésének. A miniszter ebben arról írt többek között 

a püspöknek, hogy „a szociáldemokrácia egyébként érdekes átváltozásokon megy keresztül. 

Kitermelte saját kebeléből a kommunizmust, s most a vele való kapcsolatokat megtagadva 

mindenhol ellene fordul.” Nyugat-európai példák említése után hozzáteszi: „nálunk a párt 

túlnyomó többsége szintén a kommunista irány letörésén dolgozik. […] könnyen 

megtörténhetik, hogy államnak és társadalomnak a szociáldemokráciában, mint minus 

malumban fogják megnövekedett rokonszenvvel azt a szervezetet látni, amely a munkásság 

                                                             
104 KN, 1927: XXIV. 337. ülés (1929. december 10.), 72. 
105 KN, 1927: XXX. 418. ülés (1930. július 2.), 163–164. Vass szociáldemokraták körében mutatkozó bizonyos 
mértékű népszerűségét mutatja a lakáskérdésben vele 1926-ban lefolytatott levelezés is: a szociáldemokraták 
biztosak voltak például egy esetben abban, hogy ha Vass részletesen megvizsgálja panaszukat, „ügyünknek úgy 
meg is lesz a kívánt eredménye.” PIL, I. 658. 3., 10. ő. e. 3. Lokáncz Károly albertfalvai szociáldemokrata 
párttitkár 1926. szeptember 17-i levele a nemzetgyűlési MSZDP-frakciónak.  
106 BFL, VII.5.c 3635/1932. 2. doboz, Dréhr Imre vallomása, 1933. április-június. 165. 
107 Pesti Napló, 1926. augusztus 6., 2. Az őszi szociálpolitikai parlamenti programról tárgyaltak a szocialisták Vass 
Józseffel. 
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tömegei révén védelmet nyújthat a kommunista felforgatással szemben.”108 1929-ben egyik, 

Bethlent a politikai helyzetről informáló nyári levelében írta azt a kormányfőnek, hogy a 

„mieink,” vagyis a magyar szociáldemokraták a II. Internacionálé végrehajtó bizottságának 

ülésén „becsületesen és korrektül jártak el”.109 

Vass tehát mind retorikájával, gesztusaival, mind az ellenzékhez fűződő 

kapcsolataival fontos szerepet játszott a belpolitikai stabilitás kialakításában és 

fenntartásában. Kapcsolatrendszere pedig más területeken is előnyös volt a kormányfő 

számára. 

3. Politikai kapcsolatrendszere 

 

A politikai élet szempontjából Vass kiválasztásának oka és jelentősége politikai mind-

ezek mellett kapcsolatrendszerében is rejlett. Egyrészt a kormánynak a keresztény párttal – 

és rajta keresztül a katolikus egyházi hierarchiával – való kapcsolata, másrészt Bethlennek a 

főváros politikai életét irányítani akaró tervei okán. 

Mivel 1921-1922-ben a miniszterelnöknek pártszempontokra is tekintettel kellett 

lennie a tárcavezetők kiválasztásánál,110 Vass helyettesi pozíciójának egyik oka az is lehetett, 

hogy a miniszter a kormányt támogató keresztény párt tagja volt. Később azonban a 

korábban említett szempontok – különösen a személyes megbízhatóság – a pártkérdések 

tekintetében is elsődlegessé váltak. Vass saját pártjához és az Egységes Párthoz fűződő 

viszonyának ugyanis mindvégig az volt egyik fő jellemzője, hogy sokkal inkább volt Bethlen 

képviselője a keresztény pártban, mint fordítva. Az 1923 decemberében a kormánytámogató 

keresztény pártokból létrejött Keresztény Nemzeti Gazdasági Párt vezetésében nem is vállalt 

szerepet, csak a később létrejövő Keresztény Gazdasági és Szociális Párt héttagú végrehajtó 

bizottságában vállalt pozíciót.111  

Jellemző egy 1924-ben történt eset, amikor a keresztény párt vezetősége óvatosan 

kritikus határozatot fogadott el a kormány fővárosi javaslatával kapcsolatban (kijelentették, 

hogy azt „csak általánosságban fogadják el”). Vass a Pesti Napló tudósítója szerint 

„emelkedett hangon” jelentette ki, hogy „most az egyszer még elnézi, hogy a pártvezetőség 

                                                             
108 A levelet közli: Frenyó, 2005: 537–540. Vass számára – amint az életrajzi vázlatban már említésre került – 
ez nem volt teljesen új gondolat: már 1919 februárjában azt hirdette, hogy a stabilitás érdekében „nincs tehát 
más megoldás, mint hogy gróf Károlyi Mihály vonja le a helyzet konzekvenciáit és a sok ingadozó frakció és 
klikk mellőzésével két hatalmas oszlopra fektesse le kormányzati rendszerét. Ez a két oszlop a 
keresztényszocialista párt és a szociáldemokrata párt”. Idézi: Gergely, 1977a: 96. 
109 Vass arra utalt, hogy Györki Imre az ülésen előterjesztést tett a nemzeti kisebbségek védelme és a trianoni 
béke revíziójának ügyében. Szinai–Szűcs, 1972: 358.  
110 Romsics, 1999: 307–308; Püski, 2006: 175. 
111 Gergely, 1993: 20, 31. 
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három tagja a párt nevében hozzon határozatot, de legyen ez az utolsó eset és a jövőben 

ilyesmi ne forduljon elő”.112  

Vassnak ez a saját pártjával szemben tanúsított magatartása is a frankbotrány idején 

vált döntő jelentőségűvé Bethlen számára. A párt 1926. február végi ülésén ugyanis a sajtó 

szerint „hatásos nagy beszédben” felszólította elbizonytalanodott párttársait, hogy a botrány 

ügyében a kormánypárti többség által készített bizottsági jelentést szavazzák meg, mert, mint 

fogalmazott, „itt nem a kormány érdekéről van szó, hanem a keresztény és nemzeti politika 

megmentéséről, amelynek megbuktatására jól szervezett hadjárat indult meg”.113 Mivel a párt 

egyes csoportjai igyekeztek ebben az ügyben távolságot tartani a kormánytól, Vass 

beszédének valóban szerepe lehetett abban, hogy a keresztény párt végül mégis kiállt a 

Bethlen-kormány mellett.114 

 Ezt követően Vass párthovatartozása – hasonlóan az ellenzékkel való jó 

kapcsolatához – a gazdasági válság jelentkezése miatt értékelődött fel, ekkor ugyanis a 

pártban ismét felerősödtek a kormányhoz fűződő kapcsolatok lazítását követelő hangok.115 

A miniszterelnök helyettese 1929 októberében a párt értekezletén a mezőgazdasági válságot 

enyhítő kormányzati lépések ígéretével igyekezett megnyugtatni az elégedetlenkedőket, és 

1930 folyamán is elsősorban a kormány gazdaságpolitikáját, tervezett válságkezelő 

intézkedéseit bemutató és védelmező beszédekkel próbálta csökkenteni a feszültséget.116 Így 

sikerült a válság kezdetén is a kormány táborában tartani a politikai katolicizmus pártját. 

Összességében megállapítható, hogy találóan fogalmazott Nyisztor Zoltán, amikor úgy 

jellemezte Vass párthovatartozását, hogy „névleg” ugyan a keresztény párthoz tartozott, 

ténylegesen azonban Bethlen pártjának volt egyik vezéregyénisége.117 

 Hasonlóan fontos volt Vass a kormány számára, nemcsak mint keresztény párthoz 

tartozó politikus, hanem mint pap is, mert bár egyházi oldalról elsősorban a keresztény párt 

vezérét, Ernszt Sándort tekintették kabinet és az egyház közötti „összekötő kapocsnak”,118 

                                                             
112 Pesti Napló, 1924. május 27., 3. A Zichy–Wolff-párt meghallgatta Bethlent, de csak általánosságban fogadta el a fővárosi 
javaslatot. 
113 Uo., 1926. február 27., 11. A Zichy–Wolff–Haller-párt Vass József szokatlanul éles beszéde után elfogadta a 
frankbizottság többségi jelentését. 
114 Gergely, 1993: 31. 
115 Uo. 43. 
116 Pesti Napló, 1929. október 16., 8. Vass József jelentős intézkedéseket jelzett a mezőgazdasági válság enyhítésére. Uo. 
1930. február 19. 3. Vass József a gazdasági helyzet orvoslásáról. Uo. 1930. március 19., 11. A keresztény gazdasági 
pártot általában kielégítette a pénzügyminiszter expozéja.; Uo. 11., április 2., 5. „Az élet ma átlép a politikai formákon”. 
117 Nyisztor, 1962: 73. Jól illusztrálja ezt a helyzetet, hogy a már idézett Östör József Vasst is az Egységes Párt 
„kimagasló egyéniségei” között említi (Östör, 2010: 66.), valamint az, hogy Vass 1928-ban a 
társadalombiztosítási törvény vitájában a képviselőházban elmondott beszéde a kormánypárt kiadásában jelent 
meg. Pesti Napló, 1928. június 15., 1. 200 millió pengős kölcsönt ad Magyarországnak a svéd–amerikai gyufatröszt a 
magyar gyufamonopóliumért. Lásd még: Vass, 1928. 
118 Spannenberger, 2006: 60. 
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Vass is ellátott ilyen jellegű feladatot, elsősorban a hercegprímás különböző ügyekben való 

informálásával. Így például 1922-ben tájékoztatta a népjóléti tárca élére való kinevezésének 

politikai hátteréről, okairól, 1926-ban pedig a legitimisták és a kormány kapcsolatának 

javulásáról számolt be bizalmas levélben.119 Mindemellett pedig „szigorúan bizalmasan” 

értesítette az érseket többek között minisztertanácsok egyházat érintő ügyeiről, vitáiról is, de 

kevésbé jelentős, adminisztratív jellegű ügyekben is, mint például 1929-ben egy kisebb 

kormányátalakításról. Igyekezett mindemellett az egyházhoz fűződő gazdasági érdekeket is 

figyelembe venni.120  

A Vass iránti kormányzati és egyházi bizalmat is mutatja püspöki kinevezésének 

többszöri kísérlete. Amikor 1923-ban a kormány tervbe vette Vass kinevezését a kalocsai 

érseki, vagy legalább a székesfehérvári püspöki székbe, Csernoch János esztergomi érsek is 

támogatta a miniszter egyházi előléptetését. A pápai nunciusnak írt levele fényt vet Vassnak 

a kormány és a katolikus egyházi hierarchia közötti kapcsolat formálásában betöltött 

szerepére: az esztergomi érsek ugyanis azzal érvelt, hogy „kinevezése sokban hozzájárulna 

az egyház és a kormány közti jó viszony megerősítéséhez […] fontos, hogy a katolikus ügyet 

a kormányban védelmezzék és egyben a kormánnyal együttműködve szálljanak szembe a 

felforgató mozgalmakkal”.121 Igaz, elsősorban aktív politikai szerepe miatt Vass tervezett 

előléptetése végül elmaradt, de 1923 végén mégis sikerült kalocsai nagypréposttá 

kinevezni.122 Ez az egyház és kormány között összeköttetést jelentő szerepe Serédi Jusztinián 

érsekké történt kinevezése után sem változott meg. 1928-ban az új hercegprímás is 

segédkezett abban, hogy – az állam és az egyház érdekeire hivatkozva – a Szentszék a 

továbbiakban se tegye kötelezővé Vass állandó kalocsai tartózkodását, vagyis lehetővé tegye 

további politikai szerepvállalását, kormánytagságát.123 

 Vass József emellett a kormány és Budapest kapcsolatában is fontos szerepet vállalt. 

Ez mindenekelőtt annak volt köszönhető, hogy a Bethlen által a fővárosi kormánypárt 

vezetésére és a főpolgármesteri székre „kiszemelt” Ripka Ferencet – a városvezető későbbi 

saját szavai szerint – „szoros baráti kapcsolat” fűzte a miniszterelnök-helyetteshez.124 Bár a 

                                                             
119 Uo. 60; Spannenberger, 2010: 198; Dévényi, 1977: 71. 
120 EPL, Cat. D/c. 3534. sz. irat. Vass 1923. október 20-i levele Csernochnak; Uo., Cat. B/3325. sz. irat. Vass 
1929. szeptember 10-i levele Serédinek; Uo., Cat. B/2529. sz. irat. Vass 1928. július 31-i levele Serédinek. 
121 Idézi: Salacz, 2002: 57. 
122 Uo. 82. A Vass érseki, illetve püspöki kinevezésének tervével kapcsolatos problémákra. Lásd még: 
Csizmadia, 1966: 276–300; Tóth, 2017: 320–355. 
123 EPL, Cat. 15. 1927/2510. sz. irat. Vass József és Csiszárik János rezideálás kötelezettsége alóli felmentése. 
Serédi 1928. május 30-i levele Zichy Gyula kalocsai érseknek, és Zichy Cesare Orsenigo nunciusnak írt 
levelének fogalmazványa [d. n.]. 
124 BFL, VII.5.c. 3635/1932. 4. doboz, Ripka Ferenc ügyészségi tanúvallomási jegyzőkönyve, 1933. jún. 28. 1. 
Így látta a fővárosi politikai életben szerepet játszó liberális ellenzéki Harrer Ferenc is: BFL, XIV.31. 12. doboz, 
Harrer Ferenc: Egy polgár élete. II. 19. Vö.: Horváth, 1980: 190; Szinai–Szűcs, 1972: 352. 
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meghatározó döntéseket a főváros kérdésében is személyesen Bethlen hozta meg, az állandó 

kapcsolattartásban Vass Józsefé volt a főszerep. Már csak azért is, mert – legalábbis Harrer 

Ferenc szerint – az évek előrehaladtával Ripka pozíciója „egyre inkább már csaknem 

kizárólag Vass József barátságán és egy kevéssé Bethlen István jóindulatán nyugodott”.125 

Dréhr Imre is arról számolt be perében, hogy Ripkának, a „legbizalmasabb barátnak” 

köszönhetően Vass „tájékoztatva volt” az őt érdeklő fővárosi ügyek menetéről.126 Vassnak 

a főváros mindennapi életében játszott szerepét mutatja, hogy személyesen tárgyalt például 

Albertfalva Budapesthez csatolásának ügyében, de olyan, kisebb kérdésekben is, mint 

például a fővárosi tömegközlekedés problémái.127 

 A politikai élet különböző színterein tehát Vass szintén fontos szerepet töltött be 

Bethlen helyetteseként. Legalább ennyire jelentős volt pozíciója a társadalom életének több 

aspektusából is. 

  

                                                             
125 BFL, XIV.31. 12. doboz, Harrer Ferenc: Egy polgár élete. II. 121. 
126 BFL, VII.5.c. 3635/1932. 2. doboz, Dréhr Imre vallomása, 1933. április-június. 145. 
127 Uo. és Pesti Napló, 1929. január 13., 2. A főváros és az állam megváltják a helyiérdekű villamost? 


